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                      Generalforsamling d. 15. marts 2022     

                                                 Referat 

1. Valg af dirigent. 

     Flemming Albrektsen blev valgt som dirigent. Ingen andre forslag 

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år. 

     Formand Ebbe Hansen talte om, hvad der var sket i årets løb. 

      Der blev stillet spørgsmål om blødgøring af vandet. Formanden fortalte om 

      de ændringer, der var sket vedr. kalkknuseren. Hvis vi skal have blødgøring,  

      der fjerner kalken ned til 10 %, skal der bygges til, og det vil blive meget dyrt. 

      Der har været et større vandspild, som skyldes nogle tærede anboringer og 

      utætheder, som ikke kunne ses på jordoverfladen. Herefter blev beretningen 

      godkendt.   

     

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

     Kasserer Dorte Rasmussen talte om de forskellige poster i regnskabet.  

      Der var nogle spørgsmål, som kassereren gjorde rede for, og regnskabet blev  

      godkendt. 

4. Budget for det kommende år fremlægges. 

     Kasserer Dorte Rasmussen fremlagde budgettet for 2023, og det blev vedtaget 

     uden indvendinger. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

     Formanden oplyste, at der ikke var kommet nogen forslag. 

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

      På valg var Kurt Christensen og Christian Skafte. 

      Kurt Christensen modtog genvalg. 

      Christian Skafte modtog ikke genvalg. Lars Christensen blev valgt ind. 
     1. suppleant Lars Christensen blev valgt ind i bestyrelsen, og som ny 1. suppleant  

      kom Jørgen Jørgensen ind. 



     2. suppleant Torben Mortensen modtog genvalg. 

 

     7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

     Klaus Pedersen blev genvalgt som revisor, ingen andre forslag. 

     Jesper Albrektsen blev genvalgt som revisorsuppleant, ingen andre forslag. 

8. Eventuelt 

     Formanden fortalte, hvad der var sket på det nye erhvervsområde, afkørsel 48. 

     Der blev talt om de virksomheder, der var i gang, og deres forventede forbrug. 

     Der blev også talt om en ny energistation på hjørnet af V. Landevej og Skibevej 

     og hvilke problemer, det kan blive for trafikken. 

     Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut.  

      

 


